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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดห้าปี
ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดระนอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่ ที่ มี ก ารประกาศใช้ บั ง คั บ กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ข้อ ๔ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๒ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ให้เป็นศูนย์กลางการบริการในด้านต่าง ๆ
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดและเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
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(๔) ส่งเสริมและพัฒนากิจการที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเรืออเนกประสงค์จังหวัดระนอง เพื่อการขนส่งสินค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๗ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีน้ําตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๙ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําเงิน ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๗) โรงฆ่าสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
การท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมหรื อ คลั ง สิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การการท่ า เรื อ สถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
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(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาํ หนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จําพวกที่กําหนดให้ดําเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๓) จั ด สรรที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบพาณิ ช ยกรรม เว้ น แต่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด สรรที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย และมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว เว้นแต่
เป็นการดําเนินการในโครงการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอยู่ อาศัย และมีพื้นที่ ไม่เกิน ร้อยละห้าของพื้น ที่
โครงการทั้งหมด
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
กรณีที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตาม (๓) และ
เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวตาม (๕) ดําเนินการ
ในโครงการจั ด สรรที่ ดิ น เดี ย วกั น ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การดั ง กล่ า วรวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า
ของพื้นที่โครงการทั้งหมด
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมเขตทางหลวงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม การสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน
และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร เท่านั้น การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีขนาดพื้นที่อาคาร
ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร เท่านั้น การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
เพื่อการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๕ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒

๓

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) การดูดทราย
(๕) การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง
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ได้
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ได้
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ได้

ได้

ได้
ได้
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๒
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๔

๕

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หรือหนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์
หรือกระดูกสัตว์
(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้าไม่ได้
(๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง
หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(๓) การทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย
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ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๖

๗

๘

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๒) การอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว
(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน
(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๔
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๙

๑๐

๑๑

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) การทําแป้ง
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๒

๑๓

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก๊กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล
กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การทําน้ําส้มสายชู
(๖) การทําน้ํามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
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ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
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ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๒๐

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์)
(๒) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือ
ผสมเป็นอาหารสัตว์
โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทําเยื่อกระดาษ
โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์
หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) การทําน้ําอัดลม
(๔) การทําน้ําแร่

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๗
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒๒

๒๓

๒๔
๒๕

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้
หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๒๖

๒๘

๓๒
๓๓

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตเชือก
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ
ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก
(๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป
หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๓๔

๓๕
๓๖

๓๗

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้
ของอาคาร
(๓) การทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด
(๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้
(๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้
(๖) การเผาถ่านจากไม้
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
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โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) การทําแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับ
ชําระล้างหรือขัดถู
(๒) การทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์
(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทํายาสีฟัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๓) การทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น
โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล
คน หรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๓) การทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(๔) การทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ
(๖) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน
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(๗) การทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า
(๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น
(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียม
วัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน
หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น
ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic Industries)
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โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะ
หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปล่องไฟ
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
(๔) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๒) การทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(๔) การทําตู้หรือห้องนิรภัย
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(๘) การทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองสําหรับใช้ในการต่อท่อหรือ
เครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(๙) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๑) การอัดเศษโลหะ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) การทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสําหรับประดิษฐ์โลหะ
หรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines)
เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
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(๔) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or Forging Machines)
(๕) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) การทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร
การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่
การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ
บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash
Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา
ซึ่งมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

๑๖
ที่ดินประเภท
ลําดับที่

๗๐

๗๑

๗๒

ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม
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โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related
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ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
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Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles)
สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่อง
ประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
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โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง
หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง
แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
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โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
(๒) การบรรจุก๊าซ
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วยเพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๒๑
ที่ดินประเภท
ชุมชน

ชนบทและเกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจําพวกที่
๑
๒
๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
(๔) การขัด
(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(๖) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซ
เป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

ได้
ได้
ได้

ลําดับที่
หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ หมายถึง จําพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง
พ.ศ. ๒๕๕๘
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๗ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๖ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู ใหเปนที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลน้ํา จืด ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลั ก
เขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลน้ํา จืด ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับ หลั ก
เขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลน้ํา จืด ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลั ก
เขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลน้ํา จืด ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลั ก
เขตที่ ๑
๑.๒ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลละอุน ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลละอุน ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลั ก
เขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลละอุน ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
หลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๗
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลละอุน ระหวางหลักเขตที่ ๗ กับหลั ก
เขตที่ ๑
๑.๓ แนวเขตผังเมืองรวมเมืองระนองตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลัก
เขตที่ ๒

๒
ดานตะวันออก

จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลัก

ดานใต

จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลัก

ดานตะวันตก

จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลัก

เขตที่ ๓
เขตที่ ๔
เขตที่ ๑
๑.๕ ดานเหนือ

จดเขตเทศบาลตํา บลหงาว ระหว า งหลัก เขตที่ ๑ กั บ หลั ก

เขตที่ ๒
ดานตะวันออก

จดเขตเทศบาลตํา บลหงาว ระหว า งหลัก เขตที่ ๒ กั บ หลั ก

ดานใต

จดเขตเทศบาลตํา บลหงาว ระหว า งหลัก เขตที่ ๓ กั บ หลั ก

ดานตะวันตก

จดเขตเทศบาลตํา บลหงาว ระหว า งหลัก เขตที่ ๔ กั บ หลั ก

เขตที่ ๓
เขตที่ ๔
เขตที่ ๑
๑.๖ ดานเหนือ

จดเขตเทศบาลตําบลกะเปอร ระหวางหลักเขตที่ ๑ กับหลัก

เขตที่ ๒
ดานตะวันออก

จดเขตเทศบาลตําบลกะเปอร ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลัก

ดานใต

จดเขตเทศบาลตําบลกะเปอร ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลัก

ดานตะวันตก

จดเขตเทศบาลตําบลกะเปอร ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลัก

เขตที่ ๓
เขตที่ ๔
เขตที่ ๑
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม

๓
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม
ดานใต
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม และถนนพระยารัตนเศรษฐี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ํากระบุรี ฝงตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ขาว แนวเขตรั ก ษา
พันธุสัตวปาอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จัง หวัดระนอง ใหเปน
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ขาว แนวเขตรั ก ษา
พันธุสัตวปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จัง หวัดระนอง ใหเปน
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากเหนือ
และฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแม น้ํ า กระบุ รี ฝ ง ตะวั น ออก และแนวเขตผั ง เมื อ งรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองของจังหวัดระนอง
๓.๒ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําจืด ปามะมุ และปาปากจั่น
แนวเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ทุ ง ระยะ–นาสั ก แนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ลํ า เลี ย ง เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล จ.ป.ร. ตําบลละมุ ตําบลน้ําจืดนอย
และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปน
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

๔
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําจืด ปามะมุ และปาปากจั่น
แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลําเลียง
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก และเขตเทศบาลตําบลน้ําจืด ระหวางหลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
๓.๓ ดานเหนือ
จดแม น้ํ า กระบุ รี ฝ ง ตะวั น ออก และทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลน้ํา จืด ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลั ก
เขตที่ ๑
ดานตะวันตก
จดแมน้ํากระบุรี ฝงตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลน้ํา จืด ระหวางหลักเขตที่ ๔ กับหลั ก
เขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี ป า สงวนแห ง ชาติ
ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง และ
ปาเขาสามแหลม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม
๓.๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําจืด ปามะมุ และปาปากจั่น
แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลําเลียง และแนวเขตอุทยาน
แหงชาติลําน้ํากระบุรี แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน แนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง และปาเขาสามแหลม
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําจืด ปามะมุ และปาปากจั่น
แนวเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงระยะ – นาสัก แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลําเลียง แนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว อุทยานแหงชาติ
น้ํ า ตกหงาว และเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางแก ว

๕
ตํ า บลละอุ น ใต และตํ า บลบางพระเหนื อ อํ า เภอละอุ น จั ง หวั ด ระนอง ให เ ป น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว แนวเขตอุทยานแหง ชาติน้ําตกหงาว แนวเขตอุทยาน
แหงชาติลําน้ํากระบุรี แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง และปาเขาสามแหลม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบางใหญ
อําเภอกระบุรี และตําบลบางแกว อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๓.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๙๑ ฟากใต แนวเขตอุทยาน
แหงชาติลําน้ํากระบุรี แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน แนวเขตปาสงวน
แหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง และปาเขาสามแหลม แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน
และป า ราชกรู ด และแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า เขาน้ํ า ตกหงาว และแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ
น้ําตกหงาว
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว แนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว และเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลบางแกว ตําบลละอุนใต และตําบลบางพระเหนือ
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบทหมายเลข รน. ๔๐๑๐ ฟากเหนือ แนวเขตอุทยานแหงชาติลําน้ํากระบุรี
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด
ปาเขาหินชาง และปาเขาสามแหลม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๓.๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม

๖
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขา
น้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมเมืองระนองตามกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ลํ า น้ํ า กระบุ รี แนวเขตป า สงวน
แหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง
และปาเขาสามแหลม
๓.๘ ดานเหนือ
จดถนนพระยารัตนเศรษฐี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๐๔ (ถนนสายระนอง – ปากน้ํา)
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลปากน้ํา ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลัก
เขตที่ ๑
ดานตะวันตก
จดแมน้ํากระบุรี ฝงตะวันออก
๓.๙ ดานเหนือ
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๐๕ ฟากใตและฟากเหนือ
แนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด แนวเขตป าสงวนแหง ชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว
และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
๓.๑๐ ดานเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมเมื อ งระนองตามกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ
ผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดานใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานใต
จดที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ๕.๒ ที่ รน. ๒๓๐ ภูเขาหญา
เขตเทศบาลตําบลหงาว ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ และถนนประชาพิทักษ ฟากเหนือ

๗
ดานตะวันตก

จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองหัวเขียว และปาคลอง

เกาะสุย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๓.๑๑ เกาะสินไห
๓.๑๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะชาง
ดานตะวันออก
จดทะเลอันดามัน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะชาง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะชาง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะชาง และทะเลอันดามัน
๓.๑๓ ดานเหนือ
จดถนนประชาพิ ทั ก ษ ฟากใต เขตเทศบาลตํ า บลหงาว
ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๓ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันตก และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ
ปาเขาน้ําตกหงาว และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ละอุ น และป า ราชกรู ด
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว แนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว แนวเขตปาสงวน
แหง ชาติ ปากะเปอร แนวเขตรักษาพัน ธุสัต วป าควนแมย ายหมอน และแนวเขตรักษาพัน ธุสัต วป า
คลองนาคา
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า กะเปอร แนวเขตรั ก ษา
พันธุสัตวปาควนแมยายหมอม และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวันออก เขตเทศบาลตําบลกะเปอร ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับ หลักเขตที่ ๓ คลองกะเปอร
ฝงเหนือ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองหินกอง และปาคลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติ
แหลมสน แนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ปาเลนคลองมว งกลวง และปาแหลมหนาทุง เขตปฏิรูป ที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดนิ ในทองที่ตําบลราชกรูด อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใหเปน
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองหัวเขียว และปาคลองเกาะสุย
๓.๑๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพยาม
ดานตะวันออก
จดทะเลอันดามัน
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพยาม
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพยาม และทะเลอันดามัน

๘
๓.๑๕ ดานเหนือ
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
ดานใต
จดคลองกะเปอร ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
๓.๑๖ ดานเหนือ
จดคลองกะเปอร ฝง ใต และทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๔
(ถนนเพชรเกษม) ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)
ฟากตะวั น ตก แนวเขตปาสงวนแหง ชาติ ปา กะเปอร แนวเขตรัก ษาพัน ธุ สั ต วปาควนแมย ายหมอ น
และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดระนองกับจังหวัดพังงา
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
๓.๑๗ ดานเหนือ
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
ดานใต
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง

๙
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า คลองหิ น กอง และป า
คลองมวงกลวง แนวเขตอุทยานแหงชาติแหลมสน และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง
และปาแหลมหนาทุง
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและ
เสนทแยงสีน้ําตาล ใหเปนที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และ
ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และ
ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และ
ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และ
ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบล จ.ป.ร. และ
ตําบลปากจั่น อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๖ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๗ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๘ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๙ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๐
๔.๑๐ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑๔ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทองที่ตําบลปากจั่น ตําบล
จ.ป.ร. ตําบลมะมุ ตําบลน้ําจืดนอย และตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑๖ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลลํ า เลี ย ง
อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๑๗ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางใหญ
อําเภอกระบุรี และตําบลบางแกว อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๑๘ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางใหญ
อําเภอกระบุรี และตําบลบางแกว อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๑๙ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางใหญ
อําเภอกระบุรี และตําบลบางแกว อําเภอละอุน จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๒๐ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางแก ว
ตํ า บลละอุ น ใต และตํ า บลบางพระเหนื อ อํ า เภอละอุ น จั ง หวั ด ระนอง ให เ ป น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๖

๑๑
๔.๒๑ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางแก ว
ตํ า บลละอุ น ใต และตํ า บลบางพระเหนื อ อํ า เภอละอุ น จั ง หวั ด ระนอง ให เ ป น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๒๒ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลบางแก ว
ตํ า บลละอุ น ใต และตํ า บลบางพระเหนื อ อํ า เภอละอุ น จั ง หวั ด ระนอง ให เ ป น เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๒๓ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลราชกรู ด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๒๔ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลราชกรู ด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๔.๒๕ เขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดเขตที่ ดิ น ในท อ งที่ ตํ า บลราชกรู ด
อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ และหมายเลข ๕.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ภูเขาหญา
๕.๒ ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน ๕.๒ ที่ รน. ๒๓๐
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยง
สีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า ขาว และเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า อุ ท ยานเสด็ จ ในกรม
กรมหลวงชุมพร ดานทิศใต
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๔.๑ หมายเลข ๔.๒ หมายเลข ๔.๓
หมายเลข ๔.๔ และหมายเลข ๔.๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๖.๒ ป า สงวนแห ง ชาติ ป า น้ํ า จื ด ป า มะมุ และป า ปากจั่ น เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า
ทุงระยะ – นาสัก และปาสงวนแหงชาติ ปาลําเลียง
ทั้ ง นี้ ยกเว น บริ เ วณหมายเลข ๔.๖ หมายเลข ๔.๗ หมายเลข ๔.๘
หมายเลข ๔.๙ หมายเลข ๔.๑๐ หมายเลข ๔.๑๑ หมายเลข ๔.๑๒ หมายเลข ๔.๑๓
หมายเลข ๔.๑๔ หมายเลข ๔.๑๕ และหมายเลข ๔.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยง
สีน้ําตาล

๑๒
๖.๓ อุทยานแหงชาติลําน้ํากระบุรี ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองลําเลียง และปาละอุน และ
ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเส็ตกวด ปาเขาหินชาง และปาเขาสามแหลม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๒ ที่กําหนดไวเปนสีมวง และบริเวณหมายเลข ๔.๑๗
หมายเลข ๔.๑๘ และหมายเลข ๔.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๖.๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาน้ําตกหงาว
และอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๔.๒๐ หมายเลข ๔.๒๑ และหมายเลข ๔.๒๒
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๖.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองหัวเขียว และปาคลองเกาะสุย
๖.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะชาง และอุทยานแหงชาติหมูเกาะระนอง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว
๖.๗ ปาสงวนแหงชาติ ปาคลองหินกองและปาคลองมวงกลวง อุทยานแหงชาติแหลมสน
และปาสงวนแหงชาติ ปาเลนคลองมวงกลวง และปาแหลมหนาทุง
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๔.๒๓ หมายเลข ๔.๒๔ และหมายเลข ๔.๒๕
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
๖.๘ ปาสงวนแหงชาติ ปาเกาะพยาม
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๓.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว
๖.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปากะเปอร เขตรักษาพันธุส ัตวปาควนแมยายหมอน และเขตรักษา
พันธุสัตวปาคลองนาคา
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดินประเภทสถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ ศูนยราชการจังหวัดระนอง (แหงใหม)

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดระนอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

